hirdetés

2018. 09. 13. csütörtök - Kornél

16°C | 29°C
Még több cikk.

HÍREK

GALÉRIA

SZEGED

GAZDASÁG

SZÓRAKOZÁS

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY

Ki nem találná, mire
hasonlít a legrégebbi
emberi rajz

CÍMOLDAL

SPORT

MAKÓ

A jótékony szegedi
taxissal jótékonykodik
a…

PROGRAMOK
SZENTES

Rajtaütés: kábítószermaffiára csapott le a
TEK -…

ÁLLÁS

INGATLAN

APRÓ

CSONGRÁD

Óriási áttörés: 111 éves
rejtélyt oldott meg a
magyar…

ARCHÍV

TUDÓSÍTÓ

Imádja felvenni
az apácaruhát: az
Apáca Show…

SZEGED HÍREI > DIPLOMAOSZTÓ AZ IDEGEN NYELVŰ JOGI KÉPZÉSEN

Diplomaosztó az idegen nyelvű jogi képzésen
MUNKATÁRSUNKTÓL

2018.09.09. 15:05
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Idén első alkalommal vehették át a Szegedi
Tudományegyetem és az Universität Potsdam közös
LL.M diplomáját a szakon végzett magyar posztgraduális
hallgatók.
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Rendben

Az SZTE Állam- és Jogtudományi Kar Összehasonlító Jogi Intézetének német
nyelvű diplomaátadó ünnepségét az ÁJTK kari társalgójában tartották
szombaton délelőtt, ahol elhangzott, hogy összesen 15 hallgató végzett a
képzésen, közülük 11 jogász végzettségű, ők vehették át a Potsdami

Partnereinktől
Tudjon többet a versenykorlátozó
megállapodásokról!

Egyetemmel közös LL.M oklevelet. További 2 fő német jogi és német
szakfordítói szaktanácsadó képzettséget szerzett, valamint ketten a német jogi
képzésen végeztek.
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Október 9, Új zsinagóga.
Kedvezményes jegyek a
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irodáiban!
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Fesztivál
Szeptember 3-november 10. Kattints
a részletes programért!
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Diplomaosztó az idegen nyelvű jogi képzésen - Galéria

Német jogi képzés már 20 éve folyik Szegeden, kezdetben német gazdasági jog
volt a képzés elnevezése, 10 éve indult először szakirányú képzésként, akkor
már német jogi és német szakfordítói szakjogász/szaktanácsadó néven.
Az idén végzett hallgatók 2016-ban kezdték tanulmányait, ők kapták idén
először a közös, LL.M végzettséget adó oklevelet.

KAPCSOLÓDÓ CIKKEK:

A Szegedi és Szentesi járásban a legeredményesebbek szövegértésben - Nem
mindegy, hol tanul a gyermekünk
Vasárnapig a boré a szegedi Dóm tér, szüreti felvonulással indult a fesztivál fotók
Vajon mi történhetett a vadiúj szegedi buszmegállóval, erős emberek jártak
arra? - olvasói fotók
Tóték a Somogyi-könyvtárban is - közönségtalálkozó
Rémhír terjedt az interneten - nem igaz, hogy zárolták szegedi nyugdíjasok
számláját
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Diplomaosztó az idegennyelvű jogi képzésen
2018. augusztus 31.

A Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Összehasonlító Jogi Intézete
egyedülálló képzést indít az őszi szemeszterben is. A szakon angol és német nyelven neves
magyar és külföldi oktatóktól tanulhatnak a jelentkezők. A végzett diákok szeptember 8-án
veszik át diplomájukat.
Cikk nyomtatás
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Idén első alkalommal, szeptember 8-án vehetik át az SZTE és az Universität Potsdam közös
LL.M diplomáját a szakon végzett magyar posztgraduális hallgatók. A diplomaátadó
ünnepségen jelen lesz az Universität Potsdam képviseletében Prof. Dr. Florian Schweigert
rektorhelyettes, a képzés német vezetője Dorothea Assmann professzor, illetve a képzés
egyik legaktívabb német oktatója, Prof. Uwe Hellmann. Idén összesen 15 hallgató végez a
képzésen, ebből 11 fő jogász végzettségű, ők kapják a Potsdami Egyetemmel közös LL.M
oklevelet, 2 fő német jogi és német szakfordítói szaktanácsadó képzettséget szerzett,
valamint 2 fő végzett a német jogi képzésen.
A német jogi képzés 1998 óta folyik az ÁJTK Összehasonlító Jogi Intézet és a Potsdami
Egyetem Jogi Karának közös szervezésében. Kezdetben német gazdasági jog volt a képzés
elnevezése, 2008-tól indult először szakirányú képzésként, akkor már német jogi és német
szakfordítói szakjogász/szaktanácsadó néven. A diplomások német jogi és német szakfordító,
nemzetközi és európai kereskedelmi és befektetési jogi, illetve angolszász jogi és angol jogi
szakfordító szakirányokon tanulhatnak tovább. A képzésekre jogot vagy társadalomtudományi
szakot végzett hallgatók egyaránt jelentkezhetnek.
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Az SZTE kapu a világra: nemzetköziesítéssel a versenyképességéért
(/sztemagazin/2018/szte-kapu-vilagra?objectParentFolderId=19413)
2018. július 19.

Napjainkban a nemzetköziesítés a felsőoktatási fokozatváltás
központi eleme. Ez az átfogó program a Szegedi
Tudományegyetem kapcsolatrendszerének erősítésére és
nemzetközi láthatóságának növelésére fókuszál. Mi történt ezen
a területen az elmúlt négy évben? Az SZTE kapu a világra? – kérdeztük az SZTE négy
rektorhelyettesét.

Szabó Gábor rektor Szeged új díszpolgára (/sztetelevizio/2018/szabo-gaborrektor?objectParentFolderId=19426)
2018. május 30.

Idén a Szegedi Tudományegyetem rektora, Dr. Szabó Gábor lett
Szeged díszpolgára. Az elismerést május 18-án a
díszközgyűlésen adta át Botka László polgármester. A Szeged
Televízió ebből az alkalomból készített vele egy életútinterjút.
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(/rss/szegedi-tudomanyegyetem-141003?rss=1)

szeptember 13.

09:30 - 10:30

MFOE Kongresszus Szeged 2018 (http://www.orl.hu/cikkek/mfoe-kongresszus-szeged2018)
szeptember 13.

17:00 - 18:30

“EU migration policies and actions in the Western Balkans – from FRONTEX to EASO”
(http://www.juris.u-szeged.hu/hirek-esemenyek/szte-ajtk-2018/eu-migration-policies)
szeptember 14.

15:00 - 16:00

Ösztöndíjátadó ünnepség az SZTE GTK-n (/hirek-esemenyek141016/esemenyek/esemenynaptar-20141002-1?calendarID=12564)
szeptember 17.

17:45 - 18:15

III International Week of Criminal Law - nemzetközi büntetőjogi konferenci a A Bűnügyi
Tudományok Intézete szervezésében (/hirek-esemenyek-141016/esemenyek/esemenynaptar20141002-1?calendarID=12555)
szeptember 17.

18:00 - 19:00

Mentor(h)áló Pedagógiai Esték: Böjte Csaba A szabadság rabságában című előadása (/hirekesemenyek-141016/esemenyek/esemenynaptar-20141002-1?calendarID=12444)
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Diplomaosztó a német nyelvű jogi
képzéseken
2018. szeptember 12.
Tetszik 13

Tweet

Idén első alkalommal, 2018. szeptember 8-án vette át az SZTE és az Universität Potsdam
közös LL.M diplomáját a német jogi és német szakfordítói szakjogász továbbképzési szakon
végzett 11 fő jogász hallgató. 2 fő német jogi és német szakfordítói szaktanácsadó
képzettséget szerzett, valamint 2 fő végzett a német jogi képzésen. A végzetteket, ill.
vendégeiket Prof. Badó Attila Intézetvezető, Dr. Gellén Klára oktatási rektorhelyettes, Prof.
Balogh Elemér dékán, német részről Prof. Florian Schweigert nemzetközi ügyekért felelős
rektorhelyettes, a képzés német vezetője Prof. Dorothea Assmann illetve Prof. Uwe Hellmann
büntetőjogász köszöntötte a jeles esemény alkalmából. A 15 frissen végzett hallgatóval
immáron közel ötszáz főre tehető azok száma, akik 1998 óta a német képzést, ill. 2008 óta a
német jogi és német szakfordítói szakjogász/ szaktanácsadó képzést sikeresen elvégezték. Az
Összehasonlító Jogi és Jogelméleti Intézet számos idegen nyelvű programot koordinál. A
német nyelvű az egyik legrégebbi program, mely a német és magyar oktatási-kutatási
együttműködés egyik stabil bázisát jelenti Karunkon.
A német képzésekkel kapcsolatban további információkat a képzés honlapján
(https://www.uni-potsdam.de/jura/internationales/drszeged.html) olvashatnak az
érdeklődők, vagy a német képzés magyar vezetőjétől, Dr. Almási Ibolya mesteroktatótól
kérhetnek tájékoztatást az almasiibolya@juris.u-szeged.hu
(mailto:almasiibolya@juris.u-szeged.hu) e-mail címen.
Tetszik 13
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Tanulmányi Osztály - munkatársak és nyitvatartás (/karunkrol/tanulmanyi-osztaly/tanulmanyiosztaly-170901)
2015. március 20.
Az SZTE ÁJTK képzési kínálata - összefoglaló táblázat (/oktatas/kepzesek/szte-ajtk-kepzesi150731-1)
2013. december 17.

Friss hírek
Tudományos és Pályázati Hírlevél (2018/38.) (/hirek-esemenyek/tudomanyoshirlevel-2018-180911/tudomanyos-hirlevel-2018?objectParentFolderId=26985)
2018. szeptember 11.

Diplomaosztó a német nyelvű jogi képzéseken (/hirek-esemenyek/szte-ajtk2018/diplomaoszto-nemet?objectParentFolderId=26985)
2018. szeptember 12.

Sanghaji élmények (/hirek-esemenyek/szte-ajtk-2018/sanghaji-elmenyek?
objectParentFolderId=26985)
2018. szeptember 10.
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20 Jahre Deutsch-Ungarischer Doppelabschluss –

11. Sep 2018

500 Absolventen im Studiengang „Deutsches Recht
mit Ausbildung zum Fachübersetzer“

Kontakt
Prof. Dr. Detlev Belling

Sachgebiet
Internationales
Juristische Fakultät
Nachrichten

Absolventen des Studienganges „Deutsches Recht mit Ausbildung zum
Fachübersetzer“ mit Vertretern der beteiligten Hochschulen aus Szeged und
Potsdam. Foto: Dr. Attila Badó.
In einem Festakt am 8. September 2018 haben die Universitäten Szeged (Ungarn) und
Potsdam den Titel Master of Laws an elf ungarische Juristen verliehen. In den letzten zwei
Jahren haben sie den Studiengang „Deutsches Recht mit Ausbildung zum Fachübersetzer“
absolviert. Beide Universitäten verleihen den akademischen Titel gemeinsam. „Der
gemeinsame Studiengang ist beispielhaft in der Verbindung der Vermittlung von
Fachwissen und interkulturellen Kompetenzen“, so der er Vizepräsident für Internationales
Prof. Dr. Florian Schweigert, der am Festakt in Szeged teilnahm.

Deutsche Hochschuldozenten vor allem aus Potsdam lehren in Szeged die
Denkweise und das Argumentieren in den grundlegenden deutschen
Rechtsgebieten Zivilrecht, Strafrecht und Öffentliches Recht. Weitere Experten der
Partneruniversitäten vermitteln die Fachsprache und führen in die
Übersetzungstechnik ein.
Die Absolventen haben fundierte Kenntnisse im deutschen Recht mit europäischen
Bezügen erworben. Sie sind mit den Techniken der Falllösung und mit der
deutschen juristischen Fachsprache vertraut. Die Landeskunde und die Kultur
Deutschlands wurden ihnen nähergebracht. Ein besonderer Fokus der Ausbildung
lag auf dem transnationalen juristischen Arbeiten, auf rechtsvergleichenden
Methoden und auf der interkulturellen wissenschaftlichen Kommunikation.
Mit diesen Kompetenzen haben die ungarischen Juristen sich für eine Tätigkeit in
der nationalen oder europäischen Administration und Justiz qualifiziert. Sie werden
in ungarischen oder deutschen Kanzleien und Unternehmen tätig sein. In den
letzten 20 Jahren wurden 500 ungarische Juristinnen und Juristen im deutschen
Recht und in der deutschen Fachsprache ausgebildet.
Kontakt: Prof. Dr. Detlev Belling, dr.belling@online.de
Text: Prof. Dr. Detlev Belling
Online gestellt: Matthias Zimmermann
Kontakt zur Online Redaktion: onlineredaktion@uni-potsdam.de

